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mimarl›k mesle¤ini tan›t›yoruz
Mimarl›¤› Tan›tan Afiﬂlerimizi Okullarda
Sergiliyoruz
Mimarl›k mesle¤ini tan›tma amac›yla haz›rlad›¤›m›z
afiﬂleri ‹zmir Milli E¤itim ‹l Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ilkö¤retim okullar›na ve liselere ast›k. “Çocuk ve Mimarl›k”
temas›yla baﬂlat›lan, evrensel mimarl›k kültürünün
toplumun her kesimine tan›t›lmas› çal›ﬂmalar› kapsam›nda yürütülen bu çal›ﬂmada yaklaﬂ›k 100 okula
afiﬂler as›ld›.
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duyuru

Genel Kurulumuzu
24-25 Ocak 2004
tarihinde yapaca¤›z.

ﬁUBE GENEL KURULU
HAZIRLIK TOPLANTILARI
ﬁube Meclisi - Üye Toplant›s›
37. ﬁube Genel Kurulu
Haz›rl›k Toplant›s› I

Geliﬂmeleri birlikte
de¤erlendirmek, mimarl›¤›
toplum gündemine

7

Ocak 2004
Çarﬂamba
Saat: 18.00
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taﬂ›yabilmek, üretken,
kat›l›mc› bir Oda

Üye Toplant›s›

için Genel Kurul haz›rl›k

37. ﬁube Genel Kurulu
Haz›rl›k Toplant›s› II

toplant›lar›na ve Genel
Kurula kat›l›m›n›z›
bekliyoruz.
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Ocak 2004
Çarﬂamba
Saat: 18.00
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37. Ola¤an ﬁube Genel Kurulu ve Seçimler
24-25 Ocak 2004’te Gerçekleﬂecek
Ço¤unluk aranmas› koﬂulu ile
Genel Kurul Toplant›s›:
17 Ocak 2004 - Cumartesi
Saat: 13.30 – 17.00
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Seçimler:
18 Ocak 2004 – Pazar
Saat: 9.00 – 17.00
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ço¤unluk sa¤lanamad›¤› takdirde:

Genel
Kurul Toplant›s›:
Toplant›s›:
Genel Kurul

24 Ocak 2004 - Cumartesi
Saat: 10.00 – 17.00
Yer: DESEM – Bordo Salon
DEÜ Rektörlü¤ü Alsancak / ‹zmir

Seçimler:
Seçimler:

25 Ocak 2004 – Pazar
Saat: 9.00 – 17.00
Yer: Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Gündem:
1. Yönetim Kurulu ad›na aç›l›ﬂ ve bir
Baﬂkan, iki Baﬂkan Yard›mc›s›, dört Yazman'dan oluﬂan Baﬂkanl›k Divan› seçimi, (Sayg› Duruﬂu),
2. Yönetim Kurulu Çal›ﬂma Raporu'nun incelenmesi ve hakk›nda karar verilmesi,
3. Yeni dönem çal›ﬂmalar› için ilkelerin
saptanmas›,
4. Yeni dönem I. y›l bütçesinin görüﬂülerek, Oda Yönetim Kurulu'na önerilecek
ﬂeklinin saptanmas›,
5. Yönetim Kurulu'na Yard›mc› Organ Komite ve Komisyonlar›n saptanmas› ve çal›ﬂma esaslar›n›n belirlenmesi,
6. Adaylar›n belirlenmesi,
7. Adaylar›n tutanaklara kaydedilerek ilan›
ve kapan›ﬂ,
8. Seçimler
3

genelge
T.C.Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Teknik Araﬂt›rma ve Uygulama Genel
Müdürlü¤ü 4708 Say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve Yönetmeli¤inin
Uygulanmas› ile ‹lgili Olarak Bir Genelge Yay›nlad›
Say›
Tarih

: B.09.0.TAU.0.12.00.00/31016 – 11954
: 21 Kas›m 2003

4708 Say›l› Yap› Denetimi Hakk›nda Kanun ve Yönetmeli¤inin uygulanmas› ile ilgili olarak Bakanl›¤›m›zca
ç›kart›lan genelgelerin yanl›ﬂ yorumland›¤› ve uyguland›¤› tespit edilmiﬂtir. Bu ve benzer konulardaki tereddütlerin giderilmesi için uygulamalara yönelik aﬂa¤›daki aç›klamalara ihtiyaç duyulmuﬂtur.
1- ‹lgili idareler taraf›ndan, yarg›ya intikal eden mevzuata ayk›r› yap›lar hakk›ndaki yarg› kararlar›n›n ivedilikle uygulanmas› zorunlu olup, münferit olarak sadece
hakk›nda yarg› karar› bulunan yap›lar ile di¤er mevzuata ayk›r› yap›lara yasall›k kazand›rmaya yönelik ﬂehircilik ilkelerine ve planlama esaslar›na ayk›r› imar plan›
de¤iﬂikli¤i ve benzeri giriﬂimlerde bulunulmayacakt›r.
2- ‹mar plan›na, imar mevzuat› kapsam›ndaki bütün
yönetmeliklere, standartlara, teknik ﬂartnamelere, bilimsel ve teknik kurallara ayk›r› yap›lar mevzuata uygun mütalaa edilerek yap› ruhsat› ve yap› kullanma
izin belgesi düzenlenmeyecektir.
3- ‹mar mevzuat›nda yap›lar aç›s›ndan müktesep hak,
yap›n›n ruhsat süresi içinde yap›ld›¤› kadar olan k›sm›yla s›n›rl› olup, kalan k›s›mlar›n tamamlanabilmesi
için yap›n›n tamam› aç›s›ndan yürürlükteki kanun,
plan ve yönetmeliklere uygunluk koﬂulu aranmaktad›r.Ayr›ca imar planlar› genel düzenleyici iﬂlemler oldu¤undan her türlü ruhsat ve yap› kullanma izin belgesi
düzenleme iﬂleminde yürürlükteki plana uygunluk koﬂulu aranacakt›r.
4- 11.02.2002 tarih 4 -1135 say›l› Genelgemizin 10.
4

ve 17.nci maddeleri, 20.05.2002 tarih 6 -7234 say›l›
Genelgemizin 4’ncü, 5’nci ve 11’nci maddeleri iptal
edilmiﬂtir.
5- 20.05.2002 tarih ve 6-7234 say›l› Genelgemizin 2.
maddesinde yer alan "Her Türlü Ruhsat Yenileme ‹ﬂlemlerinin" ifadesi "Her Türlü Ruhsat ‹ﬂlemlerinin"
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.
6- A) Kendi parselinde ruhsats›z olarak yap›m›na baﬂlan›lm›ﬂ yap›lar öncelikle 3194 say›l› ‹mar Kanununun
32. maddesi uyar›nca mühürlenecek, yap› sahibi hakk›nda ayn› kanunun 42. maddesi kapsam›nda iﬂlem
tesis edilecektir.
Bu yap›lardan ruhsat almak üzere baﬂvuruda bulunulanlara ilgili idarelerce öncelikle durum tespiti yap›larak yürürlükteki plan ve tüm mevzuata uygun hale getirilip getirilemeyece¤i hususunda rapor tanzim edilir.
Uygun hale gelmesi mümkün olmad›¤› kesin olarak
anlaﬂ›lan yap›lar ‹mar Kanunun 32. maddesi uyar›nca
y›kt›r›l›r.
Mevzuata uygun hale getirilmesi mümkün oldu¤u anlaﬂ›lan yap›lar›n denetim iﬂlemleri 4708 say›l› Yap›
Denetimi Hakk›nda Kanuna göre gerçekleﬂtirilece¤inden parsel sahibince bir yap› denetim kuruluﬂu ile yap› denetim hizmet sözleﬂmesi yap›lacakt›r.
Yap› denetim kuruluﬂu taraf›ndan; idarece haz›rlanan
rapor dikkate al›narak yap›n›n tüm deney, test ve tahkik sonuçlar› do¤rultusunda yürürlükteki imar plan›,
parselasyon plan›, imar yönetmelikleri, Afet BölgeleMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

rinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda Yönetmelik, Yang›n
Yönetmeli¤i, Elektrik ‹ç Tesisleri Yönetmeli¤i, Otopark
Yönetmeli¤i, Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i, ‹lgili tüm standartlar, teknik ﬂartnameler ve di¤er mevzuat hükümleri kapsam›nda irdelenecek, güçlendirme gerekip, gerekmedi¤i, gerekiyorsa güçlendirme esaslar›na iliﬂkin
hususlar da belirtilerek ayr›nt›l› inceleme raporu düzenlenecek ve yap› sahibine verilecektir.
Yap› sahibi, ayr›nt›l› raporda belirtilen hususlar› da
dikkate alarak yürürlükte bulanan plan ve tüm mevzuat hükümlerine uygun yap› projelerini, ilgili proje müelliflerine haz›rlatt›racakt›r.
Yap› Denetim Kuruluﬂu taraf›ndan, uygun görüﬂ verilen yap› projeleri ile tüm deney, test ve tahkik sonuçlar›, ayr›nt›l› inceleme raporu, tetkik edilerek onaylanmak ve yap› ruhsat› düzenlenmek üzere ilgili idaresine
verilecektir.
Ruhsats›z olarak yap›m›na baﬂlan›lm›ﬂ yap›larda; Yap›
cinsine göre yap›m süresi ve denetim ücreti, tüm yap›
alan› üzerinden hesaplanmak kayd›yla yönetmeli¤in
14. maddesinde belirtilen "Yap› Denetim Hizmet Bedeline Esas Oranlar" cetvelinde belirtilen esaslara göre hesaplanacakt›r.
B) Yap› ruhsat› al›nd›ktan sonra iki y›l içinde yap›m›na
baﬂlanmayan ruhsat› yenilenmeyerek ruhsat› hükümsüz hale gelen yap›lar’ a iliﬂkin yeniden ruhsat düzenleme iﬂlemleri, yürürlükteki plan ve tüm mevzuat hükümleri dikkate al›narak gerçekleﬂtirilecektir.
Bu yap›lar›n denetim iﬂlemleri, 4708 Say›l› Yap› Denetim Kanuna göre gerçekleﬂtirilece¤inden, yap› sahibince bir yap› denetim kuruluﬂu ile yap› denetim hizmet
sözleﬂmesi imzalanarak görevlendirme yap›lacak ve
iﬂlemler yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere
göre sürdürülecektir. Bu yap›larda yap› cinsine göre
yap›m süresi ve denetim ücreti, tüm yap› alan› üzerinden hesaplanmak kayd›yla yönetmeli¤in 14. maddesinde belirtilen "Yap› Denetim Hizmet Bedeline Esas
Oranlar" cetvelindeki belirtilen esaslara göre hesaplanacakt›r.
C) Yap› ruhsat› al›nd›ktan sonra baﬂlan›p da beﬂ y›l
içinde tamamlanamayan süresi içinde ruhsat› yenilenMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

meyerek ruhsats›z duruma düﬂen plan ve mevzuata
uygun veya ayk›r› yap›lar’ a öncelikle 3194 say›l› ‹mar
kanununun 32. maddesi uyar›nca iﬂlem tesis edilecektir.
Denetim iﬂlemleri 4708 Say›l› Yap› Denetim Kanuna
göre yap›lmak durumunda olan bu tip yap›larda, ilgili
idarelerce durum tespiti yap›larak, imar mevzuat› kapsam›nda yürürlükteki plan ve tüm mevzuata uygun
olup olmad›¤›, uygun de¤il ise uygun hale getirilip getirilemeyece¤i hususunda rapor tanzim edilir. ‹lk ruhsat al›nd›¤› tarihteki plan ve mevzuata ayk›r› yap›ld›¤›
tespit edilenler ile ruhsat süresi dolmas›na ra¤men inﬂai faaliyetleri sürdürülen yap›lar›n sahibine, müteahhidine ve fenni mesullerine ‹mar Kanunun 42. maddesi uygulanacakt›r. Yürürlükteki plan ve mevzuata uygun hale gelmesi mümkün olmad›¤› kesin olarak anlaﬂ›lan yap›lar ‹mar Kanununun 32. maddesi uyar›nca
y›kt›r›lacakt›r.
Yap›ld›¤› kadar›yla, yürürlükteki plan ve mevzuata uygun olanlar ile plan ve mevzuata uygun olmayan ancak uygun hale getirilerek yap› ruhsat› düzenlenmesi
mümkün oldu¤u anlaﬂ›lan ruhsat› hükümsüz hale gelmiﬂ yap›lar›n denetim iﬂlemleri 4708 say›l› Yap› Denetim Kanuna göre gerçekleﬂece¤inden parsel sahibince bir yap› denetim kuruluﬂu ile yap› denetim hizmet
sözleﬂmesi yap›lacakt›r.
Yap› denetim kuruluﬂu taraf›ndan; idarece haz›rlanan
rapor dikkate al›narak yap›n›n tüm deney, test ve tahkik sonuçlar› do¤rultusunda yürürlükteki imar plan›,
parselasyon plan›, imar yönetmelikleri, Afet Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda Yönetmelik, Yang›n
Yönetmeli¤i, Elektrik ‹ç Tesisleri Yönetmeli¤i, Otopark
Yönetmeli¤i, Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i, ilgili tüm standartlar, teknik ﬂartnameler ve di¤er mevzuat hükümleri kapsam›nda irdelenecek, güçlendirme gerekip, gerekmedi¤i, gerekiyorsa güçlendirme esaslar›na iliﬂkin
hususlar da belirtilerek ayr›nt›l› inceleme raporu düzenlenecek ve yap› sahibine verilecektir.
Yap› sahibi, ayr›nt›l› raporda belirtilen hususlar› da
dikkate alarak yürürlükte bulanan plan ve tüm mevzu5

at hükümlerine uygun yap› projelerini, ilgili proje müelliflerine haz›rlatt›racakt›r.
Yap› denetim kuruluﬂu taraf›ndan, uygun görüﬂ verilen
yap› projeleri ile tüm deney, test ve tahkik sonuçlar›,
ayr›nt›l› inceleme raporu, tetkik edilerek onaylanmak
ve yap› ruhsat› düzenlenmek üzere ilgili idaresine verilecektir.
Yap› denetim kuruluﬂlar›n›n bu yap›lardaki yap› denetim sorumlulu¤u tüm yap› inﬂaat alan›n› kapsar.
Bu maddede belirtilen, yap› ruhsat› al›nd›ktan sonra
baﬂlan›p ta 5 y›l içinde tamamlanamayan ve ruhsat›
yenilenmeyerek ruhsats›z duruma düﬂen yap›larda; ilgili idaresince durum tespiti yap›lm›ﬂ k›s›m ve yap› denetim kuruluﬂunca incelenmesine (Deney, Test, Tahkik, Proje kontrolü gibi) esas inceleme keﬂif bedeline
(‹nﬂai faaliyeti biten k›sm›n alan› x yap› cinsine göre
yap› yaklaﬂ›k birim fiyat› x asgari hizmet bedeli oran› x
0.20 = karﬂ›l›¤› ç›kan bedelden hiçbir ﬂekilde aﬂa¤›
olamaz.) imalat› yap›lacak kalan k›sm›n yap› s›n›f›na
göre maliyeti eklenerek toplam maliyet bulunacakt›r.
Toplam maliyet, toplam inﬂaat alan›na bölünerek m_
birim maliyet tespit edilecektir.
Yap›lan deney, test ve tahkikler sonucunda güçlendirme gereken durumlarda inceleme keﬂif bedeli ile imalat› yap›lacak kalan k›sm›n yap› s›n›f›na göre bulunan
maliyetleri toplam›na, güçlendirmeye esas keﬂif bedeli ilave edilerek toplam maliyet bulunacakt›r. Bu durumda da toplam maliyet, toplam inﬂaat alan›na bölünerek m_ birim maliyet tespit edilecektir.
Yap› denetim kuruluﬂunca haz›rlanan (Deney, Test,
Tahkik, Proje Kontrolü gibi) inceleme keﬂif bedeli ilgili idarece tasdik edilecektir.
Bu yap›lar›n yap›m süresi ve denetim ücreti, toplam
maliyet üzerinden, yönetmeli¤in 14. maddesinde belirtilen "Yap› Denetim Hizmet Bedeline Esas Oranlar"
cetvelinde belirtilen esaslara göre hesaplanacakt›r.
Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi Formlar›nda (Y‹BF) toplam inﬂaat
alan› giriﬂi yap›lacakt›r.
7- 3194 Say›l› ‹mar Kanunun hükümlerine göre yap›
ruhsat› alarak yap›m›na baﬂlan›lm›ﬂ ve ruhsat süresi
6

içinde imar plan›na, mevzuata, ruhsat ve eklerine,
standartlara, teknik ﬂartnamelere uygun yap›larak inﬂai faaliyeti kalmam›ﬂ ve bu husus ilgili idarece tespit
edilmiﬂ ancak yap› kullanma izin belgesi almayarak
ruhsats›z duruma düﬂmüﬂ yap›lar›n; yeniden ruhsat
düzenleme iﬂlemi yap› ruhsat›n›n al›nd›¤› tarihteki
mevzuat hükümlerine göre yap›lacakt›r.
Ancak, ilk ruhsat al›nd›¤› tarihteki mevzuat ve kurallara uygun olmakla birlikte bugün için deprem koﬂullar›na uygunluk taﬂ›mayan yap›n›n, takviye projeleri ile uygun hale getirilmesinin zorunlu oldu¤u, konuya iliﬂkin
Dan›ﬂtay Alt›nc› Dairesinin 1.5.2001 tarihli ve Esas
No: 1995/6465 Karar No:2001/2286 say›l› karar›nda hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu nedenle öncelikle temel, beton, demir ve taﬂ›y›c› duvar testlerinin yapt›r›larak yap›n›n deprem koﬂullar›na uygunluk taﬂ›y›p, taﬂ›mad›¤› hususunun irdelenerek rapora ba¤lanmas›
gerekmektedir.
Bu yap›lar hakk›nda öncelikle 3194 say›l› ‹mar Kanununun 32. maddeleri uyar›nca iﬂlem yap›lmas› zorunludur. ‹lk ruhsat al›nd›¤› tarihteki plan ve mevzuat hükümlerine, ruhsat eki projelerine uygun yap›lar›n sorumlular›na ruhsat›n hükümsüz hale gelmiﬂ olmas› nedeniyle veya bugün için güçlendirme gerekmesi nedeniyle ‹mar Kanununun 42. maddesinin tatbiki mümkün de¤ildir.
Bu yap›lara yap› kullanma izin belgesi düzenlenmesi
aﬂamas›nda; ilgili fenni mesullerce, yap› projelerinin,
yap›n›n ilk ruhsat tarihindeki imar plan›, ilgili yönetmelikler, standartlar, teknik ﬂartnameler ve di¤er mevzuat hükümleri ile birlikte, yürürlükteki deprem koﬂullar›na (Afet Bölgelerinde Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda Yönetmelik) uygunluk raporu da de¤erlendirilerek yap›
güvenli¤ine, uygunlu¤una iliﬂkin rapor düzenlenir. Bu
rapor ilgili idarece incelenerek onaylan›r.
Fenni mesullerin düzenledi¤i rapor sonras› inﬂai faaliyeti tamamlanm›ﬂ yap›n›n yürürlükteki deprem koﬂullar›na ve ilk yap› ruhsat›n›n al›nd›¤› tarihteki di¤er mevzuat hükümlerine uygun oldu¤u, yap› projelerinde herhangi bir de¤iﬂiklik veya düzeltme gerekmedi¤i tespit
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

edilir ise bu yap›ya ilk ruhsat al›nd›¤› tarihteki mevzuat hükümlerine göre yap›n›n tamam›n›n sorumlulu¤u
uzmanl›k alan›na göre tüm fenni mesullerce üstlenilmek koﬂuluyla yeniden yap› projeleri onaylanarak ruhsat ve yap› kullanma izin belgesi düzenlenmesi mümkündür.
Bu gibi yap›larda; yap› denetim görevi yeniden yap›
ruhsat› al›nmadan önceki yap› ruhsat›nda sorumlulu¤u üstlenen fenni mesullerce üstlenilebilece¤i gibi yap› sahibinin iste¤ine ba¤l› olarak yeni fenni mesullerce de üstlenilebilir veya yap› denetim kuruluﬂu taraf›ndan 4708 say›l› Kanun hükümlerine göre yürütülebilir.
‹lgili idare ve fenni mesullerin düzenledi¤i rapor sonras› yap›lan incelemede, yap›n›n yürürlükteki deprem koﬂullar›na uygun olmad›¤›, yap›da güçlendirme gerekti¤i ve bu amaçla yap› projelerinde herhangi bir de¤iﬂiklik veya düzeltme gerekti¤i tespit edilir ise 4708 say›l› Kanuna göre yap› denetim sorumlulu¤u yap› denetim kuruluﬂu taraf›ndan üstlenilmek ﬂart›yla takviye
(güçlendirme) projeleri ruhsat eki olarak ibraz edilerek
yeniden yap› ruhsat› düzenlenir.
8-3194 say›l› ‹mar Kanunu hükümlerine göre yap› ruhsat› ve yap› kullanma izin belgesi olup ta , kat ilavesi,
taﬂ›y›c› sistemin güçlendirilmesi yap›n›n ba¤›ms›z bölümlerinin karakterini veya kullan›m amac›n› de¤iﬂtirme gibi yeniden ruhsat al›nmas› gereken iﬂlemlerde;Talebin yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri
kapsam›nda karﬂ›lanmas›n›n mümkün oldu¤unun belirlenmesi halinde tamam›na yap› kullanma izin belgesi düzenlenen yap›lara iliﬂkin tadilat, ilave ve güçlendirmeye yönelik denetim iﬂlemleri 4708 say›l› Kanun
ve mevzuat›na göre gerçekleﬂtirilece¤inden parsel sahibince bir yap› denetim kuruluﬂu ile yap› denetim hizmet sözleﬂmesi yap›lacakt›r.
Yap› denetim kuruluﬂunca mevcut yap› ve bu yap›ya
iliﬂkin projeler yap›ld›¤› tarihteki imar plan›, ilgili yönetmelikler, standartlar, teknik ﬂartnameler ve di¤er mevzuat hükümleri ile idarece haz›rlanan raporda göz
önünde bulundurularak yap›n›n tüm deney, test ve gerekli tahkikleri yapt›r›lacak, ayr›nt›l› ve gerekçeli ön inceleme raporu haz›rlanacakt›r. Ön inceleme raporuMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

nun, mevcut yap›n›n, talep edilen k›s›mlarla birlikte
yürürlükteki deprem koﬂullar›na (temel, beton, demir
ve taﬂ›y›c› duvar testleri) yap› güvenli¤ine uygunlu¤una
iliﬂkin hükümleri kapsamas› zorunludur.
Ön inceleme sonucu, mevcut yap›n›n ve talebin, yürürlükteki plan ve mevzuata uygun oldu¤u anlaﬂ›l›rsa yap›lan deney, test ve tahkik sonuçlar›, ön inceleme raporu ile birlikte yürürlükteki imar plan›, parselasyon
plan›, imar yönetmelikleri, Afet Bölgelerinde Yap›lacak
Yap›lar Hakk›nda Yönetmelik, Yang›n Yönetmeli¤i,
Elektrik ‹ç Tesisleri Yönetmeli¤i, Otopark Yönetmeli¤i,
Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i, ilgili tüm standartlar, teknik
ﬂartnameler ve di¤er mevzuat hükümleri kapsam›nda
güçlendirme gerekip, gerekmedi¤i, gerekiyorsa güçlendirme esaslar›na iliﬂkin hususlar da belirtilerek yap› denetim kuruluﬂunca ayr›nt›l› inceleme raporu düzenlenecek ve proje müelliflerine ruhsat eki projeler
haz›rlatt›r›lmak üzere yap› sahibine verilecektir.
Yap› denetim kuruluﬂu taraf›ndan, incelenerek uygun
görüﬂ verilen yap› projeleri, tüm deney, test ve tahkik
sonuçlar› ile inceleme raporlar›, incelenmek ve yap›
ruhsat› düzenlenmek üzere ilgili idaresine verilecektir.
Yap› güvenli¤inin incelenmesine (Deney, Test, Tahkik,
Proje kontrolü, gibi) esas inceleme keﬂif bedeline imalat› yap›lacak k›sm›n keﬂif bedeli dahil edilerek toplam
maliyet bulunacakt›r. Toplam maliyet toplam inﬂaat
alan›na bölünmek suretiyle m_ birim maliyet tespit
edilecektir.
Toplam maliyet keﬂfi ilgili idaresince tasdik edilecektir. ‹lk yap› ruhsat›n›n ve yap› kullanma izin belgesinin
asl› yada ilgili idaresince asl›n›n ayn›d›r onayl› nüshas› Bakanl›¤a gönderilecektir.
Bu yap›lar›n yap›m süresi ve denetim ücreti, toplam
maliyet üzerinden, yönetmeli¤in 14. maddesinde belirtilen "Yap› Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar"
cetvelindeki belirtilen esaslara göre hesaplanacakt›r.
Yap› denetim kuruluﬂlar›n›n bu tip yap›lardaki sorumlulu¤u tüm inﬂaat alan›n› kapsar.
9-Yap› Ruhsat› olup 4708 say›l› yasa hükümlerine göre devam eden ve/veya yap› kullanma izin belgesi al7

m›ﬂ olan yap›larda kat ilavesi, taﬂ›y›c› sistemin güçlendirilmesi, yap›n›n ba¤›ms›z bölümlerinin karakterini
veya kullan›m amac›n› de¤iﬂtirme gibi yeniden ruhsat
al›nmas› gereken iﬂlemlerde yap›n›n güvenli¤inin incelenmesinde yap›n›n ruhsat eki projelerine esas tüm
deney, test ve gerekli tahkikler yap›lacakt›r.
Yap›n›n güvenli¤inin incelenmesine(Deney, Test, Tahkik, Proje kontrolü, gibi) esas inceleme keﬂif bedeline, imalat› yap›lacak k›sm›n keﬂif bedeli dahil edilerek
toplam maliyet bulunacakt›r. Toplam maliyet toplam
inﬂaat alan›na bölünmek suretiyle m2 birim maliyet
tespit edilecektir.
Toplam maliyet keﬂfi ilgili idaresince tasdik edilecektir. ‹lk yap› ruhsat› ve/veya yap› kullanma izin belgesinin asl› yada ilgili idaresince asl›n›n ayn›d›r onayl› nüshas› Bakanl›¤a gönderilecektir.
10-Yap› Denetim Hizmet Sözleﬂmesinde belirlenen
hizmet süresi, mal sahibinin müteahhit ile yapt›¤› yap›m sözleﬂmesinde belirlenen süreden az olamaz. Bu
tarih T.S. 8737 yap› ruhsat formunun 17 nolu bölümüne iﬂlenir.
11-25 Temmuz 2003 Tarih ve 17664 say›l› genelgemizde; 01 A¤ustos 2003 tarihinden itibaren hak ediﬂlerin tanzimi ve ödenmesinde resmi internet sayfam›zdan al›nan denetim hizmet bedeline ait hakediﬂ raporunun aranmas› ﬂart› getirilmiﬂti.
Ancak;
A-Herhangi bir nedenle 31.12.2002 tarihinden önceki
y›llara ait tahsil edilmemiﬂ hakediﬂlerin,
B-01.08.2003 tarihinden önce al›nan ve Yap›ya ‹liﬂkin
Bilgi Formlar›nda (Y‹BF) proje tipi "Yeni Proje" olarak
belirlenen yap›lar d›ﬂ›nda proje tiplerine ait hakediﬂlerin tanzim ve ödemesinde 01.08.2003 tarihinden önceki yöntem esas al›nacakt›r.
12-Yap›m ve denetim süresi herhangi bir sebeple uzad›¤› takdirde, uzayan sürenin her alt› ay için hizmet bedeline esas oran›n %10’u kadar ilave hizmet bedeli
ödenmesi Yap› Denetimi Uygulama Usul ve Esaslar›
Yönetmeli¤i ve Yap› Denetim Hizmet Sözleﬂmesinde
amir hüküm olarak belirlenmiﬂtir.
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Bu uygulamada; "Yap› Denetim Hizmet Sözleﬂmesi"
3. maddesinde belirtilen iﬂ bitimi süresi itibariyle ilgili idaresince seviye tespit tutana¤› düzenlenerek bitim
süresi itibariyle k›smi oran tespit edilecektir. Bitim süresi itibariyle tespit edilen k›smi oran uygulama y›l›
hizmet bedeli üzerinden, di¤er kalan k›s›m %10 art›r›ml› ilave hizmet bedeli ile hesaplanmak kayd› ile o
taksite ait hakediﬂ ödemesi gerçekleﬂtirilecektir.
13-Baz› idarelerin, yap› denetim kuruluﬂlar›n›n hakediﬂlerini ödemek için bir sonraki taksitin yat›r›lmas›n›
ön koﬂul olarak ileri sürdükleri tespit edilmiﬂtir.
Yap› Denetimi Uygulama Usul Ve Esaslar› Yönetmeli¤inin 15. maddesinde, yap› denetim kuruluﬂlar›na hakediﬂ ödenmesine iliﬂkin esaslar belirtilmiﬂtir. Yönetmelikteki hakediﬂ ödemesine iliﬂkin esaslar gere¤i,
mevcut hakediﬂin ilgili idaresince yap› sahibinin bir
sonraki hizmet bedeli taksitini yat›rmas› ﬂart› aranmaks›z›n ödenmesi gerekmektedir.
Yap› denetim kuruluﬂlar›n›n hakediﬂ evraklar›n› teslim
etmesi ilgili idarelere karﬂ› ihbar niteli¤inde olup, sonraki taksitin yat›r›lmamas› sonucunda yap› tatil tutana¤› düzenlenmesi ilgili idarelerin sorumlulu¤undad›r.
14-Öngörülen yap›m süresi uzad›¤› takdirde, uzayan
sürenin her alt› ay› için hizmet bedeline esas oran›n
%10’u kadar ilave hizmet bedeli ve/veya ruhsat al›narak yap›m›na baﬂlan›lan veya baﬂlan›lmayan ancak denetim süresi ertesi y›la geçen yap›lar›n, uygulama y›l›na ait denetim hizmet bedellerine iliﬂkin, fiyat farklar›
mal sahibi taraf›ndan yap› denetim hesab›na yat›r›lacakt›r. ‹lgili idareler bu hususlar›n takipçisi olacakt›r.
15-3194 Say›l› ‹mar Kanunu uyar›nca yap› ruhsat›n›n
tek parselde düzenlenmesi zorunludur. Ancak birden
fazla yap›n›n bulundu¤u parsellerde, farkl› cins yap›lar
ve/veya de¤iﬂken katlarda ayn› cins yap›lar için ruhsata esas Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi Formlar› (Y‹BF) al›nd›¤› tespit edilmiﬂtir. 25 Temmuz 2003 tarih ve 17664 say›l›
Genelgemizde 01 A¤ustos 2003 tarihinden itibaren
baﬂlat›lan hakediﬂle ilgili uygulamada bu husus sorun
yaratmaktad›r. Bu nedenle ayn› parsel için Bakanl›ktan al›nan yukar›da belirlenen de¤iﬂik Yap›ya ‹liﬂkin
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Bilgi Formlar› iptal edilerek, Bakanl›¤›n resmi internet
sitesinde aç›kland›¤› ﬂekliyle yeni Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi
Formlar› al›nacakt›r.
‹lgili ‹dareler yukar›da aç›klanan nedenlerle tek parselde verdikleri farkl› ruhsatlar› iptal ederek ayn› ruhsat
numaras›na ba¤l› olarak yap› cinslerine göre ayr› ayr›
yap› ruhsat formu düzenleyecektir.
16- Kal›c› afet konutlar›n›n denetimi 4708 Say›l› Kanun hükümlerine tabi de¤ildir.
17- A) Yap› denetim hizmet sözleﬂmesi’nin, tek tarafl› ve/veya mal sahibi ve yap› denetim kuruluﬂunun
karﬂ›l›kl› anlaﬂmas›yla müﬂterek kararla feshi;
B) Yap› denetim firmas›n›n 4708 Say›l› Yasa Hükümleri gere¤i denetim görevini yürütemeyece¤i durumlarda;
- (A) ve (B) maddelerindeki iﬂlem noter ihbarnamesi ile
karﬂ› taraf, ilgili idare ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›na da¤›t›ml› olarak yap›lacakt›r.
- ‹lgili ‹darece seviye tespit tutana¤› düzenlenecek ve
yap› tatil tutana¤› tutulacakt›r.
- Yap› ile ilgili tüm belgeler (Y‹BF, ruhsat, hakediﬂ, fesihle ilgili yaz›ﬂmalar, tespit tutana¤› ve yap› tatil tutana¤›n›n tasdikli suretleri ile Noter fesih ihbarnamesi)
ilgili idarenin detayl› görüﬂ yaz›s› ekinde Bakanl›¤a
gönderilecektir.
_- Yeni bir denetim kuruluﬂu görevlendirilmeden ve Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi Formu (Y‹BF) belgesi al›nmadan kesinlikle yap›n›n devam›na izin verilmeyecektir.
- Bu aﬂamada yap›n›n denetim sorumlulu¤unu üstlenen yap› denetim kuruluﬂu görev üstlendi¤i tarihten
önce yap›lan bütün iﬂ ve iﬂlemlerin denetiminden görevi b›rakan yap› denetim kuruluﬂu ile birlikte müteselsilen sorumludur.
-Taraflar›n yasal haklar› sakl›d›r.
-Yeni görevlendirilen yap› denetim kuruluﬂlar› denetimi
üstlenilen bu tip yap›lar›n imar plan›na, mevzuata, ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik ﬂartnamelere uygun olarak yap›ld›¤›n› ve yap›n›n güvenli¤ine, iliﬂkin rapor düzenleyecektir. Bu rapor ilgili idaresince incelenerek onaylanacakt›r.
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- Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi Formlar›nda, toplam inﬂaat alan›
giriﬂi yap›lacakt›r.
18- Yap›n›n uzmanl›k alan›na göre denetiminden sorumlu denetçi mimar/mühendis ve yard›mc› kontrol
elemanlar›n›n istifalar› noter kanal›yla yap›lacakt›r.
Denetçi mimar veya mühendislerinden birinin veya birkaç›n›n istifas› veya kuruluﬂça görevden el çektirilmeleri halinde yeni denetçi mimar veya mühendisler atan›r. Denetim kuruluﬂunun yeni denetçi mimar ve mühendisleriyle ilgili yap› ruhsat› föyü üzerindeki düzenlemenin yasal süresi içersinde yap›lmamas› halinde ilgili idaresince yap› tatil tutana¤› tutularak inﬂai faaliyet
durdurulur.
19- Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi Formu alma aﬂamas›nda , ilgili
idaresinden bu genelgede yer alan ﬂartlar›n yerine getirilip getirilmedi¤ine dair bir yaz› Bakanl›¤a ibraz edilecektir.Ayr›ca, ilgili idarelerce, Yap›ya ‹liﬂkin Bilgi Formu ekindeki hizmet sözleﬂmelerinin hizmet bedellerine iliﬂkin incelemeye esas Yap› Denetim Komisyon
Baﬂkanl›¤›’na ait "GÖRÜLMÜﬁTÜR" kaﬂesi ve inceleyenlerin imzalar› aranacakt›r.
Uygulamada yukar›da belirtilen esaslara uyulmas›, konu ile ilgili çal›ﬂma ve denetimlerin bu yaklaﬂ›mla yürütülmesi, genelgemizin iliniz dahilindeki tüm Kaymakaml›klara, Belediyelere, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤üne, Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤üne ve varsa
Serbest Bölge Müdürlü¤üne duyurulmas›n› bilgilerinize arz gere¤ini rica ederim.
Zeki ERGEZEN
Bakan

Genelgeye,
www.izmimod.org.tr/yasa/#yonetmelikler
adresinden ulaﬂabilirsiniz.
9

bas›n aç›klamas›
‹stanbul'da Bir Biri Ard›na Meydana Gelen Bombal› Sald›r›lar Hepimize,
‹nsanl›¤a Karﬂ›d›r.
Bu sald›r›lara karﬂ› sessiz kalamay›z, suskun olamay›z.
Susmak; boyun e¤mek, teslim olmakt›r.
Emek örgütleri olarak ilan ediyoruz: teslim olmayaca¤›z.
Sald›rganlar›n amaçlad›klar› susturulmuﬂ, y›ld›r›lm›ﬂ, korkutulmuﬂ bir
toplum olmayaca¤›z.
ﬁiddete, teröre, cinayetlere, katliamlara karﬂ› tepkimizi göstermek için, sald›r›larda yaﬂamlar›n› yitirenleri sayg›yla anmak için,yaral›lar›m›za yaln›z olmad›klar›n› anlatmak için,elele alanlarda buluﬂal›m.
Bombalarla yüreklerimize korku salmak isteyenleri, sessizli¤imizin derinli¤inde sustural›m.
Canileri birli¤imizin, dayan›ﬂmam›z›n gücüyle yaln›zlaﬂt›ral›m.
Bu hepimizin insanl›¤a karﬂ›, gelece¤imize karﬂ› sorumlulu¤udur
Y›lmayal›m;
Kardeﬂli¤e,
Bar›ﬂa,
Özgürlü¤e,
Demokrasiye,
insanl›¤a uzanan kanl› ellere hak etti¤i yan›t› verelim.
Susmayal›m, s›ran›n bize gelmesini beklemeyelim!
TÜRK-‹ﬁ - HAK-‹ﬁ - D‹SK - KESK - T.KAMU-SEN -MEMUR-SEN - TMMOB - TTB
Ankara, 20 Kas›m 2003
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bas›n aç›klamas›
‹zmir Meslek Odalar› Platformu Bildirisi ile DEÜ Rektörü
Prof. Dr. Emin Al›c›’ya Destek Verdik
Kamuoyunun bilgisine,

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayan›ﬂma ve adalet anlay›ﬂ› içinde,insan haklar›na
sayg›l›, Atatürk millyetçili¤ine ba¤l›, baﬂlang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devletidir."
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n ikinci maddesinde aç›k bir ﬂekilde ifade edilen yukar›daki
hükümlere karﬂ›; baz› kiﬂi, grup, kurum ve
kuruluﬂlar›n, özellikle baz› bas›n mensuplar›n›n sosyal
hukuk devleti kavram›n›n ortadan kald›r›lmas› do¤rultusunda çaba sarf ettiklerini ve hatta sosyal hukuk
devletine karﬂ› savaﬂ açt›klar›r› görmekten büyük bir
üzüntü ve kayg› duymaktay›z.
• Sosyal hukuk devletinin temel görevi; yurtdaﬂlar›na
e¤itim, sa¤l›k ve yaﬂam hakk› alanlar›nda f›rsat eﬂitli¤i
sa¤lamakt›r. Paras› olana herhangi bir imtiyaz/öncelik
tan›nmas› asla kabul edilemez.
• Üniversitelerimizi ve kamuoyumuzu uzun bir sürredir
meﬂgul eden Yüksek Ö¤retim Yasas› konusundaki
geliﬂmelere bak›ld›¤›nda; say›n Baﬂbakan va
Bakanlar›n bas›n aç›klamalar›ndan da anlaﬂ›laca¤›
gibi, mevcut hükümetin gerçek amac›n›n YÖK"nu
kald›rmak ya da köklü çözümler üretmek de¤il, yüksek
ö¤retimin ticarileﬂtirilmesini sa¤lamak oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

• Ülkemizin ve üniversitelerimizin 50-100 y›ll›k
gelece¤ini do¤rudan etkileyecek bu yasa; baﬂta
üniversiteler olmak üzere meslek odalar›, demokratik
kitle örgütleri, silasi partiler, TBMM üyelen ve ilgili
tüm bileﬂenlerin katk› ve kat›l›mlar› sa¤lanmaks›z›n
yürüryü¤e konulmamal›d›r. Mevcut AKP hükümetini
aceleci tavr›dan vazgeçirme sorumlulu¤u, baﬂta ana
muhalefet partisi ve TBMM üyeleri olmak üzere ilgili
tüm yasal kurum ve kuruluﬂlara aittir.
• Anayasal de¤iﬂiklikleri de içerecek bir biçimde
ça¤daﬂ, demokratik, kat›l›mc› sir üniversite yasas›n›n
ülkemize kazand›rmak mümkündür.
• Bu süreç içinde bas›n kuruluﬂlar›n›n da sa¤duyulu
davdanmalar›, tarfa olmamalar›, ülkemizin ve
toplumun ç›karlar›n› gözetmeleri gerekmektedir. Baz›
bas›n organlar›n›n yay›nlar›nda cumhuriyet üniversitelerini savunan ö¤retim üyeleri, yer ve adres
tan›m›yla hedef olarak gösterilmektedir. ‹ﬂlenmiﬂ olan
bu bas›n ve insanl›k suçu edeniyle, Türkiye
Cumhuriyeti savc›lar›na ve bas›n konseyi üyelerine
suç duyurusunda bulunuyor, ilgili yazar ve gazete
yöneticilerini ﬂiddetle k›n›yoruz.
‹zmir Meslek Odalar› Platformu
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etkinliklerimiz
“Bir Mimar ve Uygulamalar›”
Bilirkiﬂilik E¤itim Seminerlerimiz
Söyleﬂimizin Konu¤u Boran EK‹NC‹’ydi Gerçekleﬂti
ﬁubeminiz uzun y›llard›r gerçekleﬂtirdi¤i ve meslektaﬂlar›m›zdan ve mimarl›k ö¤rencilerinden ilgi gören “bir
mimar ve uygulamalar›” temal› etkinliklerimiz, Boran Ekinci’nin kat›l›m›yla devam etti. Söyleﬂi 12 Kas›m
Çarﬂamba günü ﬁube toplant› Salonumuzda gerçekleﬂti.
Boran Ekinci, söyleﬂisine meslek yaﬂam›n›n ilk y›llar›n›, karﬂ›laﬂt›klar›
güçlükleri, giriﬂimlerini ve deneyimlerini anlatarak baﬂlad›.
Sonras›nda ise gerçekleﬂtirdi¤i yap›lar›, özellikle iﬂverenleri ile iliﬂkileri ba¤lam›nda izleyenlere aktaran
Ekinci, özellikle iﬂverenin taleplerini proje ve uygulama süreçlerinde mimarinin gerekleri ile ba¤daﬂt›rmas› ve ikna süreçleri konusundaki deneyimlerini paylaﬂt›.
Kat›lanlar› be¤eni ile izledikleri söyleﬂi, izleyicilerin katk›lar›n,yorumlar› ve soru-yan›t bölümü ile sona erdi.
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Bilirkiﬂilik mekanizmas›n›n kurumsallaﬂmas› ve etkinli¤inin art›r›lmas›
çal›ﬂmalar›m›z sürüyor. ﬁubemiz,
2004 y›l›nda görev yapacak bilirkiﬂilerin belirlenmesi öncesinde kat›l›m›n zorunlu oldu¤u bir dizi seminer
gerçekleﬂtirdi.
ﬁube hukuk dan›ﬂman›m›z Avukat
Güney Dinç, Yarg›ç Mürsel Ermiﬂ ve
Avukat Bilal Koraltay’›n kat›l›m›yla,
uygulama örnekleri eﬂli¤inde tesbit
çal›ﬂmalar›, kamulaﬂt›rma davalar›nda de¤er saptanmas› ve rapor haz›rlanmas›, yasal
k›s›tl›l›klar, bilirkiﬂilik görev ve yükümlülükleri ba¤lam›nda meslek eti¤i vb. konular kat›l›mc›lara aktar›ld›.
11,18 ve 19 Kas›m tarihlerinde yap›lan seminerlere
toplam 45 üyemiz kat›ld›. ‹zleyicilerin de aktif
kat›l›lar›yla gerçekleﬂen bilirkiﬂilik e¤itim çal›ﬂmalar›m›z önümüzdeki günlerde de sürecek.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Yeni Y›l Kokteyli

Mimarlar Yeme¤i

26 Aral›k 2003 17 Ocak 2004
Cuma

Cumartesi

Saat: 18.00

Saat: 20.30

2004
Yer:Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Maça Beﬂlisi ile
Birlikte...
Bonjour Restaurant
30.000.000 TL / Kiﬂi
Biletlerinizi Odadan alabilirsiniz
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duyuru
9. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri
Mimarlar Odas› taraf›ndan iki y›lda bir düzenlenen
Ulusal Mimarl›k Sergisi veÖdülleri, Mimar Sinan an›s›na, 1988 y›l›ndan itibaren gerçekleﬂmektedir. Bu
y›ldokuzuncu dönemini gerçekleﬂtirecek olan Ulusal
Sergi’ye bu süre içinde 800’eyak›n mimar ve ekip
1010’a yak›n eserle kat›lm›ﬂ, ve öncü niteliktekiçal›ﬂmalar› nedeniyle 99 kiﬂi ve kuruluﬂ, çeﬂitli dallarda
ödüllendirilmiﬂtir.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri program›n›n amac› yönetmelikte, "ülkemizdekimimarl›k faaliyetinin tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarl›¤›nkamuoyunun gündeminde bulundurulmas›, mimarl›k
ürünlerinin belgelendirilmesi vegüzel sanatlar›n teﬂvik edilmesi" olarak tan›mlan›yor. Ulusal Mimarl›kSergisi’nin mimarl›k ortam› aç›s›ndan önemi, her iki y›lda
bir mimarlar içinbuluﬂma olana¤› yaratarak, ülke mimarl›¤›n›n düzenli bir de¤erlendirmesininyap›lmas›na
olanak sa¤lamas›, tart›ﬂma ortam›n›n zenginleﬂmesi
ve bir özeleﬂtirif›rsat› yaratmas›d›r. Sergiyle birlikte iﬂleyen ödül program› ise, özgünfikirlerin ortaya ç›kar›l›p teﬂvik edilmesi, mimari üretimde niteli¤inyükselmesi gibi beklentiler aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri, baﬂar›l› genç mimarlar›n ortaya ç›kmas›naolan katk›s›n›n yan›s›ra,
Türk mimarlar›n›n yurt d›ﬂ›nda tan›t›m›na da olanaksa¤lamaktad›r. Türkiye’yi yurt d›ﬂ›nda temsil etmek
üzere Mimarlar Odas›’ndanaday gösterilecek mimar14

lar ve eserler, Ulusal Mimarl›k Sergisi ödül ve ödüladaylar› aras›ndan seçilmektedir. Uluslararas› ödül
programlar›na kat›l›m içinMimarlar Odas›’na yap›lan
baﬂvurular aras›nda örne¤in UIA Ödülleri, MiesÖdülleri ve her y›l gerçekleﬂen çeﬂitli uluslararas› sergilere
kat›l›m, bu yollagerçekleﬂmiﬂtir.

Ulusal Mimarl›k Ödülleri, iki ana baﬂl›k
alt›nda verilir:
I. Büyük Ödül (Sinan Ödülü)
Tüm meslek hayat› boyunca verdi¤i eserleri ve mimarl›¤a geçen hizmetlerinedeniyle bir mimara veya
ortak çal›ﬂan mimarlara verilir. Bu ödülün verilece¤imimar(lar)›n bitmiﬂ yap›s›n›n olmas›, ve ödülün özellikle bu yöndeki baﬂar›lar›nedeniyle verilmesi ﬂartt›r. Bu ödül için kiﬂisel baﬂvuru gerekmemektedir.Adaylar, "aday gösterme" yöntemi ile önerilebilir; ayr›ca, Seçici Kurul kendiside adaylar saptayarak, isimleri gizli tutulacak tüm adaylar aras›ndan,
tek birödül belirler.

II. Baﬂar› Ödülleri
Üç ayr› dalda verilir.

1. Mimarl›¤a Katk› Dal›
Bu dalda en fazla 2 ödül verilebilir. Amaç, mimarl›k
kültürü ve mesle¤inekatk›lar› ödüllendirmektir. Araﬂt›rma, kitap, makale, yorum, film, foto¤rafgibi, mimarMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

l›k üzerine veya mimarl›¤› gündeme getiren çal›ﬂmalar ile, mimarl›kprati¤i, kuram› ve e¤itimi, meslek haklar› ve örgütlenmesi konular›nda yap›lm›ﬂher türlü çaba ve çal›ﬂmalar› nedeniyle kiﬂi ya da kurumlara verilir. Bu ödüliçin kiﬂisel baﬂvuru gerekmemektedir.

2. Yap› Dal›
Bu dalda toplam en fazla 5 ödül verilebilir. Ödüllerden ikisi Ulusal Komitetaraf›ndan duyurulan özelleﬂmiﬂ konulara, di¤erleri "bitmiﬂ yap›" tan›m›na girençal›ﬂmalara ayr›lm›ﬂt›r. Özelleﬂmiﬂ konular kapsam›nda, gelenekselleﬂmiﬂ"Koruma" kategorisi yan›s›ra,
6. ödül döneminde oluﬂturulan "Yaﬂam Çevresi"baﬂl›¤›ndaki kategori de sürmektedir.

2a. Yap› (3 ödül)
Bitmiﬂ ve kullan›lmakta olan yap›lara verilir. Yap›n›n
bitiriliﬂ tarihininönemi yoktur.

2b. Koruma-Yaﬂatma (1 ödül)
Tarihi yap›lar›n restorasyonu ile, tarihi/geleneksel
çevrelerin koruma,yenileme ve sa¤l›klaﬂt›rma uygulamalar›na verilir. Tek yap› ölçe¤indeki an›tsalve sivil
mimarl›k örneklerinin yan›s›ra, doku olarak korunabilmiﬂ yerleﬂimleriniyileﬂtirilmesi ve niteliklerinin sürdürülerek yaﬂat›lmas›na yönelik,projelendirilmiﬂ uygulamalar bu ödül kapsam›ndad›r.

2c. Yaﬂam Çevresi (1 ödül)
Bu kategorinin amac›, "yap›l› çevre" teriminin içerdi¤i
farkl› ölçek vetan›mlardaki (bina-kent, iç-d›ﬂ, aç›k-kapal› gibi ayr›mlarla an›lan) mekânlar›ngerçekleﬂtirilmesine yönelik nitelikli çal›ﬂmalar›n teﬂvik edilmesidir. Kentselveya k›rsal yerleﬂimlerde yeni yaﬂam çevrelerinin oluﬂturulmas› veya mevcutçevrelerin iyileﬂtirilmesi yönünde ‘ﬁehir Planlama’, ‘Kentsel Tasar›m’,
‘PeyzajMimarisi’, ‘Çevre Düzenlemesi’, ‘‹ç Mimari’
veya ‘‹ç Mekan Düzenlemesi’ gibitan›mlarla ayr›ﬂmaMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ya baﬂlayan alanlarda uygulanm›ﬂ (veya tamamlanmaaﬂamas›ndaki) çal›ﬂmalar de¤erlendirilir. Baﬂvuru
için mimar olma zorunlulu¤uyoktur.

3. Proje Dal›
Bu dalda toplam en fazla 4 ödül verilebilir.
3a. Mimari Proje (2 ödül)

Henüz uygulanmam›ﬂ veya halen inﬂaat halinde olan
projelere verilir.
3b. Fikir Sunumu (2 ödül)

Yar›m kalm›ﬂ tasar›m çal›ﬂmalar›, fikir düzeyindeki
etüdler, ütopikçal›ﬂmalar, mimarl›¤a iliﬂkin bir tema
etraf›nda geliﬂen ve özgün fikirleriçeren her türlü sunuﬂ, bu baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilir. Baﬂvuru için mimarolma zorunlulu¤u yoktur.

Seçici Kurul Çal›ﬂmas›:
De¤erlendirme
Tüm kategorilerde de¤erlendirme, sunuﬂlar üzerinden yap›l›r. Ancak yap› dal›için, jüri gerek gördü¤ü
takdirde, yerinde inceleme yoluna gidebilir.

Katalog
Sergiye kat›lan eserler içinde Seçici Kurul taraf›ndan
de¤erlendirilerekyay›n için yeterli görülen çal›ﬂmalar›n
yer alaca¤› katalog, kat›l›mc›laraücretsiz olarak gönderilir. ‹ngilizce ve Türkçe haz›rlanan katalog, di¤erülkelerdeki meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararas›
kütüphanelere,üniversitelere ve mesleki dergilere
ulaﬂt›r›l›r.

Ödül Töreni ve Sergi
Sergi’ye kat›lan ve ödül alan ve tüm çal›ﬂmalar, ilk
olarak Ankara’dasergilenir. Serginin ilk günü yap›lan
ödül töreninde, ödül alan kat›l›mc›laraplaketleri veri15

lir. Ödül sahiplerine plaket ve yaz›l› belge; Seçici Kurulüyelerine ise hizmet plaketi verilir. Ödül alan eserler kamuoyuna her tür yaz›l›ve görsel medya ile duyurulur. Ödül alan binalara birer plaket çak›l›r.

¤udalda ödüle aday gösterebilirler. Bu yöntemle geniﬂ
bir kat›l›m›n gerçekleﬂmesiyan›s›ra, hayatta olmayan
mimarlar›n eserlerinin de sergiye kat›larakde¤erlendirilebilmesi ve gündemde tutulmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Sergi daha sonra oluﬂturulacak program çerçevesinde
di¤er Oda birimlerindesergilenir. Sergileme olanaklar›
s›n›rl› olan birimlere ve Sergi’nin gösterimegirebilece¤i yurt içi ve yurt d›ﬂ› kuruluﬂlara, yaln›zca ödül ve ödüladaylar›ndan oluﬂan, özel bir sergi bölümü yollan›r.

2. Büyük Ödül ve Mimarl›¤a Katk› dallar›nda aday
göstermek isteyenler,gerekçelerini aç›klayacaklar›
aday gösterme formunu doldurarak, Ulusal Mimarl›kÖdülleri Komite Sekreteryas›’na baﬂvururlar.

Ulusal Sergi’ye Kat›l›m
Genel ‹lkeler
1. Sergi’ye Mimarlar Odas›’na kay›tl› her mimar bireysel veya ekip olarakkat›labilir.
2. Proje ﬂirketleri ve kamu kuruluﬂlar›ndan kat›l›mlarda, ürünün müellifi olarakgösterilen kiﬂi Mimarlar
Odas› üyesi olmak zorundad›r.
3. Koﬂullar›n uygun oldu¤u dallarda mimarl›k mesle¤i
d›ﬂ›ndan kiﬂi vekuruluﬂlar, kurumlar, ﬂirketler ve üniversite ö¤rencileri Sergi’yekat›labilirler.
4. Sergi’ye kat›lacak çal›ﬂmalar, Mimarlar Odas› taraf›ndan kazan›lm›ﬂ aleyhtebir yarg› karar›n›n veya Mimarlar Odas› Onur Kurulu’nca verilmiﬂ bir cezan›nnesnesi olmamal›d›r.
5. Sergiye daha önceki dönemlerde kat›lan bir eser,
ayn› kategoride tekrarkat›lamaz.

Aday Gösterme Yöntemi ile Kat›l›m
1. Mimarlar Odas› birimleri, üniversiteler, kamu kuruluﬂlar›, kurumlar,ﬂirketler ve ﬂah›slar "aday gösterme" yöntemi ile, de¤erlendirilmesiniistedikleri her tür
ve ölçekteki mimari ürünü, kurum veya kiﬂiyi ilgili oldu16

3. Yap› ve Proje dallar›nda aday göstermek isteyenler, aday gösterme formunudoldurarak, eserin müellifinin veya varislerinin izin belgesi ile birlikte,koﬂullara
uygun pano haz›rlayarak Ulusal Mimarl›k Ödülleri KomiteSekreteryas›’na baﬂvururlar.
4. Yap› ve Proje dallar›nda Sergi’ye kat›lan çal›ﬂmalar, ödüllendirme d›ﬂ›kat›l›mlar hariç, do¤al ödül adaylar›d›r.

Ödüllendirme D›ﬂ› Kat›l›m
Mimarlar Odas› Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Seçici Kurul ve Komite üyelerisergiye sadece ödüllendirme d›ﬂ› kat›labilirler; ödüle aday gösterilemez ve ödülalamazlar.

Kat›l›m Koﬂullar›
1. Baﬂvurular Mimarlar Odas› Genel Merkezi 9. Ulusal
Mimarl›k Sergisi veÖdülleri Sekreteryas›’na yap›l›r.
2. Her dalda en çok dört ayr› ürünle ve herbiri için en
çok dört pano (aﬂa¤›datariflenen ﬂekilde "rulo") haz›rlanarak kat›l›nabilir.
3. Kat›l›mc›lar Sergi’ye gönderdikleri her ürün için ayr› bir dosya haz›rlamakdurumundad›r. Dosya, katalo¤un haz›rlanmas› için gerekli olan, sergiye sunulmuﬂpanolardaki foto¤raflar (slayt) ile yaz›l› ve çizili doküMimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

manlar› kapsar (A4 veyaA3 format›nda bask›lar). Dökümanlar›n ayr›ca, yüksek çözünürlükte tiffdosyalarla
CD olarak sunulmal›d›r. Dosyas›z gönderilen çal›ﬂmalar›n katolo¤a al›nmas› mümkün de¤ildir.
4. Panolar›n sergilenme, taﬂ›nma ve korunma kolayl›¤› için, aﬂa¤›da belirtilenteknik özelliklere uyularak
haz›rlanmas› gerekmektedir.
a) Panolar (rulo) 58 x 160 cm boyutlar›nda "plotter
ç›kt›s›" olarak teslimedilecektir. 120/130 graml›k coated paper cinsi plotter ka¤›d› tercihedilmelidir.
b) Panolar ekte sunulan format do¤rultusunda haz›rlanmal›d›r. Format için ayr›cabak›n›z:

9. Ulusal Mimarl›k Sergisi ve Ödülleri
Seçici Kurul
Nejat Ersin
Ziya Tanal›
Abdi Güzer
Tevfik Tozkoparan
Zeynep Ahunbay

c) Mimarlar Odas› web sitesi:
http://www.mimarlarodasi.org.tr

d) Panolar›n sergiye haz›r hale getirilmesi için ön ve
arka yüzünün polyesterile kaplanmas›, alt ve üst kenarlar›na ahﬂap ç›ta tak›lmas› iﬂleri Sekreteryataraf›ndan Ankara’da yapt›r›lacakt›r. Bu iﬂlere ait masraflar pano kat›l›m pay›içindedir.
5. Kargo ile gönderilen panolar teslim tarihinde
Mimarlar Odas› Genel Merkezi’ne ulaﬂm›ﬂ olmal›d›r.

Kat›l›m Pay›

Takvim:
1 Mart 2004
Panolar (rulo), baﬂvuru formlar› vekat›l›m pay›
makbuzlar›n›n teslimi

• Ödül Töreni:

12 Nisan 2004
Çankaya Belediyesi Ça¤daﬂ Sanatlar Galerisi,

Mimarlar Odas›’n›n Türkiye ‹ﬂ
Bankas› Ankara Meﬂrutiyet ﬁubesi 4213
3044009319 no.lu hesab›na yat›r›lacakt›r.

18:00 - 20:00

Bireyler:
100.000.000.-TL / pano (rulo)

• Ulusal Sergi:

ﬁirketler ve Kamu Kuruluﬂlar›:
200.000.000.-TL / pano (rulo)

Çankaya Belediyesi Ça¤daﬂ Sanatlar Galerisi

12 Nisan - 21 Nisan 2004

Ö¤renciler, Mimarlar Odas› Birimleri ve Üniversiteler:
50.000.000.-TL / pano(rulo)

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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sergi
"Modernli¤in ‹ki Yüzü: Amsterdam-Berlin"
Sergisi ‹stanbul Beyo¤lu’ndaki Garanti Galeri’de Aç›ld›
Küratör:‹hsan Bilgin
Fotograflar: Cemal Emden
Amsterdam ve Berlin gibi z›t karakterli iki Avrupa ﬂehrinde modernleﬂme süreçlerine ait mimari ve kentsel
yap›daki ifadeleri okumay› amaçlayan sergi, Mimar Cemal Emden’in foto¤raflar› ve YTÜ Mimarl›k Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹hsan Bilgin’in anlat›m›yla sunulmaktad›r.
Sergi, 17. yüzy›lda yapt›¤› atakla önemli bir "liman
ﬂehri" haline gelen Amsterdam ile 19. yüzy›l›n siyasi
odaklar›ndan "kara ﬂehri" Berlin’in, özgün mimari serüvenlerini modernleﬂmenin farkl› yüzleri olarak yorumluyor. ‹ki kentin iﬂaret etti¤i modernleﬂme hikayelerini
konu edinen sergi, sa¤lam ve köklü mimarl›k geleneklerinin ﬂehri Amsterdam ile modernli¤in farkl› e¤ilimleri ve deneylerini m›knat›s gibi üzerine çekerek zengin
bir modern mimarl›k müzesi haline gelen Berlin’i karﬂ›laﬂt›r›yor. Sergi, modernleﬂme sürecinin altüst edici
ve "fragmenter" k›lan karakteri yan›nda, ço¤unlukla
gözard› edilen, terbiye edici bir iradenin yaratt›¤›, biriktiren ve "ahenkli" bir modernleﬂmenin imkan›n› da
gözler önüne sermekte.
Mimarl›k foto¤rafç›l›¤› gibi Türkiye’de yeni geliﬂmekte
olan bir alandaki yetkin çal›ﬂmalar› ile tan›nan Cemal
Emden, Berlin ve Amsterdam’daki kentsel mimariye
yönelik 20 adet büyük format foto¤raf ve sergiye eﬂlik
eden kentsel video-günlük ile modernleﬂmenin mekansal izlerini sürüyor.

Emden’in foto¤rafik dili, binan›n bütününü gösteren,
nesnel ve betimleyici konvansiyonel dilden farkl› olarak, detaya yo¤unlaﬂmay› tercih eden, yo¤unlaﬂt›kça
etkileme gücünün bütünü kapsad›¤›, detaydaki izlenimini tüm kente yaymas› için izleyicinin düﬂ gücünü
uyaran bir dil. Emden’in çal›ﬂmalar› ile foto¤raflara eﬂlik eden ‹hsan Bilgin’in ﬂiirsel ve derinlikli metinleri,
kent-imge-metin aras›nda kurulmuﬂ, son y›llarda pek
fazla örne¤i görülmeyen baﬂar›l› bir iﬂbirli¤inin ürünü.9
Aral›k 2003’te aç›lan ve 16 Ocak 2004’e kadar sürecek olan sergi, ‹stanbul Beyo¤lu’ndaki Garanti
Galeri’de gezilebilir.

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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bas›ndan
Bekir Coﬂkun
Hürriyet – 9 Aral›k 2003

Ya¤ma...
B‹L‹NÇALTLARINDA ya¤ma var.
As›rlar boyu kimli¤e yerleﬂmiﬂ ya¤mac›l›k dürtüsü, bir
gün ya¤malanacak yer kalmad›¤›nda, kendi yurdunu
ya¤malamaya dönüﬂüverdi.
Bir an dönüp baksan›z.
Ya¤malanmam›ﬂ bir tek yer yok.
Üstelik bu sefer atlar›na binip, k›l›çlar›n› çekerek, kelle koltukta ve yi¤itçe de¤il.
Sinsice...
K›l›ç yerine ellerinde bond çantalar var.
Er meydanlar›nda da de¤il, karanl›k-gözükmez-gizli kulislerde yap›yorlar ya¤may›.
Kan-can karﬂ›l›¤› de¤il...
Kirli ç›karla-rüﬂvetle...
Kendi vatanlar›na sald›r›p, kendi yurtlar›n› ya¤mal›yorlar.
*
Uygulama alan› gibi araçlar› ve yöntemi de de¤iﬂmiﬂ
ya¤mac›l›k, elbette kalleﬂlik istiyor.
‹kiyüzlülük ﬂart...
Bak›n; Atatürk Orman Çiftli¤i'ni dahi ya¤malad›klar›nda ‘‘Atatürkçü’’ olmuﬂlard›.
Yakalar›nda Atatürk rozetleri vard›.
Arkas›nda Atatürk resimleri as›l› masalar›n üzerine yat›r›p, onun halka hediye etti¤i çiftli¤i paramparça edip
tükettiler.
Parsel parsel ya¤malad›lar.
(.......)
Her k›l›¤a girebilir bugünün ya¤mac›lar›.
Yi¤itçe ve al›nlar› aç›k de¤il.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Orman› ya¤malarken ‘‘orman köylüsü’’ oluveriyorlar.
Koylar› ya¤malarken ‘‘turizmci’’ k›l›¤›ndalar.
Ovalar›-yaylalar› ya¤malarken, bir de bakars›n›z ki ‘‘sanayici’’ oldular.
Hazine arazilerini ya¤malarken ‘‘hür teﬂebbüs’’, ‘‘yat›r›mc›’’ ya da ‘‘hay›rsever’’ rolündeler.
Atatürk Orman Çiftli¤i'ni ya¤malarken -gözlerimle gördüm- Atatürkçü olmuﬂlard›.
*
Bunlar›n ‘‘Baba’’lar› ise, elinde k›l›ç de¤ilse bile bir
makas... Keserdi ya¤malanan yerlerin kurdelesini.
Makas› sallay›p ‘‘Hücummm...’’ deyip durdu...
Ya¤ma sürdü-sürüyor...
Kendi yurtlar›n› ya¤mal›yorlar bu sefer...
Genlerdeki ya¤mac›l›k dürtüsü dur-durak bilmiyor...

Duyuru
Kan kanseri bir hasta için
B gurubu RH+ kan aranmaktad›r.
Son 3 ay kan vermemiﬂ, son 15 gün antibiyotik kullanmam›ﬂ B RH+ kan gurubuna
sahip ilgililerin 0.535.277 48 73 numaral› telefondan Mimar Ergül Uçaro¤lu ile irtibata geçmeleri önemle duyurulur.
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hukuk
Odam›z›n ‹zmir Alsancak Liman›’n›n geniﬂletilmesi ve dolgu yap›lmas› yolundaki 1/1000
ölçekli ilave ‹mar Plan›’n›n iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemi ile ﬁehir Planc›lar›,
Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Elektrik
Mühendisleri Odalar› ile birlikte Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›’na yapt›¤› baﬂvurusunda yürütmenin
durudurulmas›na karar verildi.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’n›n 23.05.2003 günlü
ve 1039 say›l› iﬂlemine iliﬂkin dava dilekçesinde üzerinde durulan noktalardan baﬂl›calar› ﬂunlard›:
• Geniﬂletilmesi öngörülen liman, ‹zmir Büyükﬂehir
ve ‹zmir Konak Belediyelerinin s›n›rlar› içerisinde,
kent içi ulaﬂ›m akslar›n›n kesiﬂti¤i bir bölgededir. Her
iki belediyenin de yasalar geregi yürütmekle görevli
bulunduklar› görevler, ‹zmir Alsancak Liman›’n›n konumu ve koﬂullar› ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Bu tür
düzenlemelerde, 3621 say›l› yasan›n 7. ve 3194 say›l› yasan›n 9. maddelerine göre ilgili belediyelerden
görüﬂ al›nmas› gerekmektedir. Yap›lacak de¤iﬂikliklerin, yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara
ne orana uygun düﬂtü¤ü araﬂt›r›lmadan, bu konuda
yetkili belediyelerden görüﬂ al›nmadan yap›lan de¤iﬂiklik yanl›ﬂ ve hukuka ayk›r›d›r.
• Bakanl›kça yap›l›p onaylanan 1/1000 ölçekli ilave
imar plan›n›n zorunlu gerekçesi durumunda olan plan
raporu bulunmamaktad›r. Bu durum ‹mar Kanunu’na
ve Plan Yap›m Yönetmeli¤i’ne ayk›r›d›r.
• Çevre Yasas› ve ÇED Yönetmeli¤i’ne ayk›r› olarak
ÇED raporu da düzenlenmemiﬂtir.
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Alsancak Devlet Hastanesi Davas›’nda
Son Durum
Alsancak Devlet Hastanesi’ne ek bina yap›m›n›n iptaline iliﬂkin Odam›z taraf›ndan aç›lan davada yürütmenin durdurulmas› karar› al›nm›ﬂt›.
Kültür Bakanl›¤›, Dan›ﬂtay Alt›nc› Dairesi’ne karar›n
temyizi talebiyle baﬂvurdu.
Dan›ﬂtay Alt›nc› Dairesi alm›ﬂoldu¤u kararda Koruma
Kurulu taraf›ndan tescilden düﬂünülerek y›k›m›na karar verimen yap›lar›n; mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve di¤er önem ve özellikler bak›m›ndan korunmas›
gerekli taﬂ›nmaz kültür varl›¤› say›l›p say›lamayaca¤›
konusunun mahkemece yeniden belirlenecek bir bilirkiﬂi kuruluna incelettirilmesi ve düzenlenecek raporun de¤erlendirilmesinden sonra karar verilmesi gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.

Konak Altgeçit Davas›’nda Son Durum
ﬁubemiz taraf›ndan aç›lan davada Konak Alt Geçidi’nin 2863 say›l› yasan›n 17. maddebsi uyar›nca
onaylanm›ﬂ ve kesinleﬂmiﬂ bir koruma amaçl› imar
plan› olmadan, tarihsel sit alan› olarak belirlenen ‹zmir Konak Meydan›’nda düzenlem ve fiziki de¤iﬂim
yap›lmamas› istenmiﬂti. ‹mir 4. ‹dare Mahkemesi,
alm›ﬂ oldu¤u kararda:
“... Tarihsel sit alan› olarak tescilli ‹zmir Konak
Meydan› ve çevresinde daval› idarece yap›lan fiziki
müdahaleler, koruma amaçl› 1/5000 ve 1/1000
ölçekli imer planlar› yap›l›p Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nca onaylanmadan
baﬂlam›ﬂ ise de bu aﬂamada meydan düzenlemesine
iliﬂkin koruma amçl› imar planlar›n›n yap›l›p Kurul’ca
onayland›¤› sabittir. Buna göre davac›n›n baﬂvurusu
üzerine tesis edilen dava konusu iﬂlemde sonucu
itibariyle hukuka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.” denilerek davan›n reddine karar verildi.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

kurultay
Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› II ‹stanbul’da Gerçekleﬂti
Mimarl›k ve E¤itim Kurultay› – II, 10-11-12 Aral›k 2003
tarihleri aras›nda MSÜ Oditoryumu’nda gerçekleﬂtirildi.
Mimarl›k ve Mimarl›k E¤itiminin sorunlar› ve gelece¤inin detayl›ca ele al›nd›¤› kurultay›n ilk gününde MSÜ
Rektör Yard›mc›s› Ayd›n Ayan ve Kurultay baﬂkan› Hakk› Önel’in aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan "Mimarl›k ve
Mimarl›k E¤itimine Küresel Bak›ﬂlar", "Mimarl›k E¤itiminde Ulusal Geliﬂmeler ve Gelecek", "Toplumdan Mimariye Bak›ﬂlar" baﬂl›kl› üç adet panel gerçekleﬂtirildi.
Panel sunuﬂlar›nda görülen ortak vurgu, AB ve GATS
süreci ba¤lam›nda, Mimarl›k e¤itim ve prati¤inde "kalite"nin artt›r›lmas› gerekti¤i yönündeydi.

atölye raporlar›n›n sadeleﬂtirilmesine, raporlar aras›nda dil birli¤i sa¤land›ktan ve atölye gruplar›n›n onay›
al›nd›ktan sonra kamuoyuna duyurulmas›na karar verilerek, Kurultay’›n kapan›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
Kurultay haz›rl›k çal›ﬂmalar›na destek veren ve Dokuz
Eylül Üniversitesi ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerinin kat›l›mlar›yla
gerçekleﬂen atölye çal›ﬂmalar› ile kurultaya haz›rlanan
ﬁubemiz, kurultaya her iki üniversiteden ö¤rencilerin
kat›l›m›n› sa¤lad›.

Kurultay’›n ikinci ve üçüncü gününde, beﬂ çal›ﬂma grubunun yaklaﬂ›k bir y›ld›r devam eden çal›ﬂma ve forumlar sonucunda oluﬂturduklar› Komisyon Çal›ﬂma Raporlar›, "Atölye Uzlaﬂ› Raporlar›" olarak atölye yürütücüleri taraf›ndan sunuldu. "Mimarl›k Lisans ve Lisansüstü E¤itimi" atölyesi ad›na yürütücüsü Cengiz Eruzun, "Akreditasyon" atölye yürütücüsü Necati ‹nceo¤lu
ad›na Hakk› Önel, "Staj ve Meslekiçi Staj" atölye yürütücüsü Metin Karada¤, "Sürekli Mesleki Geliﬂim" atölye yürütücüsü Yücel Gürsel ve "AB ve GATS Sürecinde
Meslek Prati¤i" atölye yürütücüsü Güven Birkan, Kurultay’›n sonuç bildirgesini oluﬂturacak Atölye Uzlaﬂ› Raporlar›’n› sundular.
Son gün, Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin sunulmas›
amac›yla Hakk› Önel’in baﬂkanl›¤›nda Forum toplant›s›
gerçekleﬂtirildi. Kurultay Sonuç Bildirgesi için, sunulan
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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yar›ﬂma
Uluslararas› Fikir Projesi Yar›ﬂmas›
Hellen›kon Metropolitan Park› ve Kentsel Geliﬂimi
Atina – Yunanistan
Yunanistan Çevre, Planlama ve Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
Atina Hellenikon Park›n›n tasar›m› ve kentsel geliﬂimi
için uluslararas› fikir yar›ﬂmas› açm›ﬂt›r. Uluslararas›
Mimarlar Birli¤i (UIA)n›n onay› ile UNESCO/UIA yar›ﬂma kurallar› içinde düzenlenen yar›ﬂma, kendi ülkelerinde mesle¤ini uygulamaya yetkili tüm mimar-kentsel
tasar›mc›lara ve mimar-planc›lara aç›kt›r. Çok disiplini
ekiplerle ekip liderinin mimar olmas› zorunludur.

Yar›ﬂman›n resmi dilleri ‹ngilizce ve Yunanca’d›r.

Amaç ve Program
2001 y›l›nda Atina havaalan›n›n Hellenikon bölgesinden Mesogeia ovas›na taﬂ›nmas›, Atina yak›n›nda, Akropol’e 10 kilometre ve Saronic k›y›s›na çok yak›n olan
bu bölgede kullan›labilir büyük bir alan sa¤lad›. Yaklaﬂ›k 530 hektarl›k bu geniﬂ alan›n planlanmas› ve yönetimi, Atina ﬂehrinin çevre kalitesinin art›r›lmas› için ﬂiddetle ihtiyaç duyulan yeﬂil alanlar›n iyileﬂtirilmesi için
çok özel bir f›rsat sunuyor.
Yar›ﬂma, çok büyük ölçekte ve dikkate de¤er bir tasar›ma sahip bir 21. yüzy›l kentsel park›n›n gerçekleﬂtirilmesi için gerekli olan projenin seçimini amaçl›yor.
Program, arazinin 100 hektarl›k bir bölümünde konut,
ofis ve sosyal hizmetlerin (altyap›, oteller, konferans
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merkezleri) yerleﬂimini, bunlar›n yan›nda da yeﬂil alanlar, kültür, spor ve e¤lence etkinliklerini içeren büyük
bir park alan› ve bu etkinlikler için gerekli altyap›n›n kurulumunu öngörüyor. ‹çlerinde 1930’larda yap›lm›ﬂ
modernist villalar›n ve 1960’ta Eero Saarinen’in tasarlad›¤› terminal binas›n›n da bulundu¤u mevcut yap›lar›n bir bölümünün restorasyonu ve ayr›ca mevcut etkinlikler ve altyap›lar ile yeni plan›n bütünleﬂmesinin de
göz önüne al›nmas› gerekiyor.
Yap›lacak tüm yap›m iﬂlerinin, arazi geliﬂtirme plan›n›n
uygulanmas› sonucunda elde edilecek gelir dikkate
al›nd›¤›nda, ekonomik aç›dan gerçekleﬂtirilebilir olmas› gerekiyor. Bu gelir, ayn› zamanda, Atina kent alan›nda baﬂka bölgelerin canland›r›lmas› için de ödenek
sa¤layacakt›r.

Yar›ﬂma Jürisi
Peter Rowe, mimar (YEN‹ ZELANDA - ABD)
Christof Giro, mimar (‹SV‹ÇRE)
Louis C.Wassenhoven, mimar (YUNAN‹STAN)
Raj Rewal, mimar (H‹ND‹STAN)
Andreas Symeon, mimar (YUNAN‹STAN)
Axel Lohrer, mimar (ALMANYA) – Yedek ÜYe
Chi Win Lo, mimar (Ç‹N HC – HONG KONG) – Yedek Üye
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

Ödüller
1. Ödül : 60 000 Euro
2. Ödül : 40 000 Euro
3. Ödül : 30 000 Euro
7 Adet mansiyon herbirine 15 000 Euro
Kay›t ‹ﬂlemleri
Yar›ﬂmaya kay›t olmak için, yar›ﬂman›n ya da ekip liderinin ad›-soyad›, adresi, uyru¤u, elektronik posta
adresi, telefon ve faks numaralar› ile kendi ülkesinde
mesle¤ini uygulamaya yetkili oldu¤unu gösterir belge
(Türkiye’de TMMOB Mimarlar Odas›ndan al›nacakt›r)
ve kay›t ücretinin yat›r›ld›¤›na dair belge en geç 10
Ocak 2004 tarihine kadar yar›ﬂma sekreterli¤ine gönderilecektir.

Yar›ﬂmaya kay›t ücreti 60 Euro olup aﬂa¤›daki banka
hesab›na yat›r›lacakt›r.
Organisation for Planning and Environmental Protection of Athens Bank of Greece 21, Panepistimiou str.,
10672
Athens – GREECE Hesap No. : 26755/9

Ayr›nt›l› Bilgi ve Kay›t
Competition Secretariat Organisation for Planning and
Environmental Protection of Athens 2, Panormou Street
115 23 Athens (Greece)
Tel : 00 301 210 643 78 95 and 00 301 210 646 98 13
Faks : 00 301 210 646 43 65
e-mail : grammateia@orsa.minenv.gr
web :www.minenv.gr/hellenikon-competition/index.htm

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

YARIﬁMA TAKV‹M‹
10 OCAK 2004
Yar›ﬂmaya kay›t için son gün

17 Mart 2004
Projelerin teslimi

22 Mart 2004
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için
son gün

2-5 Nisan 2004
Jüri Toplant›s›

8 Nisan - 8 May›s 2004
Sergi

mimarl›k vakf›
De¤erli Meslektaﬂ›m›z,

Mesle¤imizin ve meslektaﬂlar›m›z›n esenli¤i için kurulmuﬂ
olan Mimarl›k Vakf› sizlerin de kat›lmas›yla yayg›nlaﬂ›p etkinlik kazanacakt›r. Bu nedenle sizi Yard›mlaﬂma Sand›¤›’na
üye olmaya, ö¤renci burs fonuna ba¤›ﬂta bulunmaya ve Vak›f çal›ﬂmalar›na destek olmaya ça¤›r›yoruz.
Mimarl›k Vakf› Yönetim Kurulu
Mimarl›k Vakf›
‹stiklal Caddesi, Büyükparmakkap› Sokak No: 1/5
Beyo¤lu - 80060 ‹stanbul Tel: (0-212) 245 16 66
e-posta: mimarlikvakfi@superonline.com
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kanun
Büyükﬂehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakk›nda Kanun’da De¤iﬂiklik
Büyükﬂehir belediyelerinin s›n›rlar›n› yeniden belirleyen kanun 11.12.2003 tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Kanun, büyükﬂehir belediyelerinin s›n›rlar›n› geniﬂletiyor. Nüfusu 5 milyondan fazla veya valilik
binas› merkez say›larak il merkezinin en uzak ilçelerin belediye s›n›r›na 50 kilometreden az mesafesi
olan büyükﬂehirlerde il mülki s›n›r›; valilik s›n›r› merkez kabul edilmek üzere, nüfusu 2 milyondan 5 milyona kadar olan büyükﬂehirlerde 50 kilometre yar›çapl›, nüfusu 1 milyondan 2 milyona kadar olan büyük ﬂehirlerde 30kilometre yar›çapl›, nüfusu 1 milyondan aﬂa¤› olan büyükﬂehirlerde 25 kilometre yar›-

2003 y›l›
aidat›n›z›
ödediniz mi?

çapl› dairesel alan içinde kalan ve il s›n›rlar› içinde
bulunan alanlar büyükﬂehir belediye s›n›rlar› olacak.
Bu s›n›rlar içinde kalan tüm ilçeler “büyükﬂehir ilçe
belediyeleri”, tüm beldeler “büyükﬂehir ilk kademe

72.000.000 TL

.

belediyeleri” say›lacak. ‹lçelerin mülki s›n›rlar› ve mücavir alan s›n›rlar› ile beldelerin belediye ve mücavir
alan s›n›rlar› büyük ﬂehirlerin belediye s›n›rlar› olacak. Bu s›n›rlar içinde kalan köyler, ilgili ilçe ve ilk
kademe belediyelerine ba¤l› mahalle statüsüne
dönüﬂecek, ancak orman köyleri kendi statüsünü
koruyacak.
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yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliﬂim
Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde
‹mar Planlar›n›n Haz›rlanmas› ve
Onaylanmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik
03.11.2003 Pazartesi tarih ve 25278
(As›l) say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Yönetmelik, mevkii ve s›n›rlar› Bakanlar Kurulu Karar› ile tespit ve ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve
Geliﬂim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde her ölçekte imar planlar›n›n haz›rlanmas›, onaylanmas› ve tadil edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ait hükümleri kaps›yor.
Bu yönetmelik ile 27/1/1983 tarihli ve 17941 say›l›
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Turizm Alanlar›nda ve Turizm Merkezlerinde ‹mar Planlar›n›n Haz›rlanmas› ve Onaylanmas›na ‹liﬂkin Yönetmelik yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r.

Yönetmeli¤e,
www.izmimod.org.tr/yasa/#yonetmelikler
adresinden ulaﬂabilirsiniz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

2004 y›l›
Ajandan›z›
ald›n›z m›?
2003 y›l› aidat›n›
ödeyen üyelerimiz
2004 y›l› ajandas›n›
25 Aral›k 2003’ten
itibaren ﬁubemizden
alabilirler.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

25

yay›n tan›t›m›
Mimarl›k E¤itiminde Tasar›m Stüdyolar›na
Farkl› Yaklaﬂ›mlar
Yay›na Haz›rlayanlar:
Hikmet Gökmen-Dürrin Süer
16.5x24 cm, 106 sayfa

10-12 Aral›k 2003’te gerçekleﬂtirilecek olan "Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›-II" için, e¤itim kurumlar›nda ve Mimarlar Odas›
ﬂubelerinde kurultay öncesi çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›ld›. Bu ba¤lamda Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yay›n Kurulu’nun da gündemine gelen konu, Ege Mimarl›k Dergisi 2003 / 3 47. say›s›nda "Mimarl›k E¤itiminde Tasar›m Stüdyolar›na Farkl› Yaklaﬂ›mlar" baﬂl›kl› bir dosya olarak ele
al›nd›. Dosyada, mimarl›k e¤itiminin merkezini oluﬂturan ve di¤er meslek e¤itimlerinden ay›ran yönü olan
tasar›m stüdyolar›n›n günümüzdeki de¤iﬂen yap›s›,
stüdyolarda uygulanan farkl› yöntem ve yaklaﬂ›mlar
ile yeni aray›ﬂlar› yans›tan çal›ﬂmalara, Türkiye’deki
mimarl›k okullar› kapsam›nda yer verildi. Bu do¤rultuda dosya, özellikle mimarl›k e¤itimi lisans düzeyindeki mimari tasar›m stüdyolar›na, farkl› yöntem, yaklaﬂ›m aç›s›ndan görüﬂ ve aray›ﬂlara de¤inen yaz›lardan
oluﬂtu. Dosyan›n içeri¤i gere¤i gelen yaz›lar›n farkl›l›k
ve çeﬂitlili¤i, konunun bir dosya ile s›n›rl› kalmay›p,
bu çoklu¤u yans›tan bir kitap olarak derlenmesine neden oldu.

‹lgi duyan üyelerimiz, kitab› 5.000.000 TL.
karﬂ›l›¤›nda ﬂubemizden edinebilirler.
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PORTFOLYO Yap› Tasar›m Yaﬂam Dergisi
1 Yaﬂ›nda
Liman Tan›t›m’›n yay›nlad›¤›,
genel yay›n yönetmenli¤ini
Hakk› Baki’nin, yaz› iﬂleri müdürlü¤ünü Meral Ekincio¤lu’nun üstlendi¤i derginin
6.say›s›n› yay›nlad›. ‹ki ayda
bir yay›nlanan dergi benzerlerinden farkl› olarak, genç mimarlar ve yap› sektöründeki
firmalar›n uygulamalar›na öncelik vermekte. “Haberler”,
“Sektörden”, “Proje”, “Mimarl›k”, “Tasar›m”, “Ö¤renci Dünyas›” gibi bölümlerden oluﬂan dergi mimarl›ktan endüstriyel tasar›ma,
modadan kentsel tasar›ma kadar geniﬂ bir alanda çal›ﬂan genç tasar›mc›lar›n proje ve uygulamalar›n› detayl› olarak sunmakta.
Derginin son say›s›n›n “Proje” bölümünde Can Çinici’nin “Ankara Büyükﬂehir Belediye Saray› ve SosyalTicari Tesisleri Yar›ﬂma Önerisi, Büyük M›s›r Müzesi
Yar›ﬂma Önerisi, Evliyagil Evleri Projesi, Yaz›c› Evi”
uygulama projeleri tan›t›lmakta.
Proje bölümünde ayr›ca, Çuhadaro¤lu kuruluﬂunun
Paris ve Düsseldorf’da gerçekleﬂtirdi¤i iki yap› uygulamas› ve bu projelere ait ürün detaylar› tan›t›lmakta.
Mimarl›k bölümünde Steven Holl’ün mimarl›k anlay›ﬂ›
aktar›lmakta.
Dergiye abone olarak ulaﬂabilirsiniz:
tel:0.212.252 73 05 - 252 09 80
faks:0.212.252 09 93
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

yeni yay›nlar
Görme Biçimleri
John Berger

50. Y›la Do¤ru Mimarlar Odas› 1954 - 2004
TMMOB Mimarlar Odas›

Peyzaj Tasar›m› Ders Notlar›
Gönül Aslano¤lu Evyapan/Ayﬂegül S. Tokol

Bilirkiﬂi E¤itim Semineri
‹zmir Serberst Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›

Deprem Bilgisi ve Deprem Güvenli Mimari
Tasar›m
Ercüment Erman

Mimarl›k ve Medya
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yay›nlar›

Tarihi Yap›lar›n Depreme Dayan›m›
Ali ‹lhan Ünay

Ulaﬂt›rma Politikalar› Kongresi / 16-17 Ekim 2003
TMMOB
1990'lardan 2000'lere ‹zmir Yaz›lar› Oktay Ekinci

Çizgi Ötesinden Modern Üniversite:SanatMimarl›k
Hasan Ünal Nalbanto¤lu
Erken Dönem Cumhuriyet Dönemi Mimarl›¤›
1923-1938
‹nci Aslano¤lu
2000’denKesitler1:Osmanl›’daMekanlar/
Zamanlar/‹nsanlar
Derleyen:Ali Uzay Peker
New York 1990-2003
Boyut

Kahire 641-2000

Boyut Yay›nlar›

‹zmir Yaz›lar› / Camiler, Hanlar, Medreseler,
Sebiller Münir Aktepe
Hafen- Und Uferzonen im Wande
Dirk Schubert (Hg.)
Hafen City - Mitten in Hamburg
HafenCity Hamburg Stadtebau, Freiraum und
Architektur
HafenCity Hamburg Spuren der Geschichte
HafenCity Perlenkette hamburg hafenrad

9 New York - ‹stanbul 11
Editör:Feride Çiçeko¤lu

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

ﬁube kütüphanemize de¤erli katk›lar› için
Say›n Esen Ziya Öndero¤lu’na
teﬂekkür ederiz.
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kültür-sanat
‹zmir Devlet Senfoni Orkestras›

Desem Sinemas› Ücretsiz Film Gösterimleri

19-20 Aral›k 2003
‹SMET ‹NÖNÜ’YÜ ANMA KONSER‹
Orkestra ﬁefi: Ender SAKPINAR
Solist: Tedi PAPAVRAMI (Keman)
Keman Konçertosu No.1 - Niccolo Paganini
Senfoni No.4 - Piyotr Ilyiç Çaykovski

26-27 Aral›k 2003
YEN‹ YIL KONSER‹
Orkestra ﬁefi: Erol ERD‹NÇ
Solist: Kerem GÖRSEV (Piyano)
ﬁair ve Köylü Uvertürü - Franz von Suppe
Kerem Görsev’le Senfonik Caz

Andrei Tarkovski Haftas›
22 Aral›k Pazartesi
10.30-13.00 Iva’n›n Çocuklu¤u
13.00-15.00 Andrery Rublev
24 Aral›k Çarﬂamba
13.00-15.00 Solaris
15.00-17.00 Ayna

9-10 Ocak 2004
Orkestra ﬁefi: Ender SAKPINAR
Solist: Hande DALKILIÇ ( Piyano)
‹ki Piyano ‹çin Konçerto - Francis Poulenc
‹spanyol Bahçelerinde Geceler - Manuel de Falla
La Mer -Deniz - Claude Debussy

16-17 Ocak 2004
Orkestra ﬁefi: Naci ÖZGÜÇ
Solist: Cihat AﬁKIN (Keman)
Türk Kapriçyosu - Ferit Tüzün
Keman Konçertosu No.2 - HenrieWieniawski
Gezegenler Süiti - Gustav Holst:

Konserler, ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi’de
(Kültürpark) gerçekleﬂecektir.
Ayr›nt›l› bilgi için: 489 09 26
http://www.izdso.gov.tr
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27 Aral›k Cumartesi
10.00-13.00 Stalker
12.00-14.00 Kurban
28 Aral›k Pazar
10.00-12.00 Ivan’›n Çocuklu¤u
12.00-16.00 Andrey Rublev

(DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü Ö¤r. Gör. Sabire BATUR bu filmlerin Kas›m ay›ndaki baz› gösterimlerinde
film öncesi , yönetmenler ve filmler hakk›nda sunum
yapacakt›r.) Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin : 0232 422 29 46

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

bilirkiﬂilik
2942 Say›l› Kamulaﬂt›rma Yasas›n›n
15. Maddesi Uyar›nca Seçilen Mimarlar Odas› 2004 Y›l› ‹zmir ‹li
Bilirkiﬂi Listesi
2138
2217
2857
4227
4498
6705
7011
8810
8937
10402
11072
12717
13229
14031
14054
20593
20657
25063
25195
25249
27843
27918
29676
29682
31295

Teoman Akdo¤an
Cumhuray Metintürk
Sedat S›¤
Haluk Turgay
Ersin Bayral
Ali Ekinci
Ünal Yavaﬂ
‹ffet U¤ur Bilgen
Emin Can Fetvac›
S.Semra Emek
Nuriye Sefero¤lu
Arif Alptürk
Perihan Utan
Hülya Alpsoy Tuncer
Serap Sözdinler
Ahmet Kepçe
Rafet Yacan
Göksel Acar
‹.Tu¤aç Öztürk
Aras Kaynarca
Aylin Güleç Yemiﬂçi
Selin Za¤pus
Kadri Uygar Candemir
Sinan Ceyhan
P›nar Mine Islako¤lu

Liste Mimarlar Odas› sicil no’suna göre yaz›lm›ﬂt›r.

2942 Say›l› Kamulaﬂt›rma Kanununun 4650Say›l› Kanunla
de¤iﬂtirilen 15.maddesi gere¤ince, ilçe s›n›rlar› içerisinde
görev yapmak üzere oluﬂturulacak bilirkiﬂi listelerinde gyer
almak isteyen üyelerimizin Aral›k ay› sonuna kadar
Kaymakaml›klara aﬂa¤›daki belgelerle birlikte baﬂvurmalar›
gerekmektedir.
1.‹lçe s›n›rlar› içinde ikamet ettiklerine dair ikametgah
belgesi
2.‹lçe s›n›rlar› içinde taﬂ›nmaz mal sahibi olduklar›na dair
tapu belgesi
3.Mimar olduklar›na dair belge
4.Dilekçe

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

yitirdiklerimiz

yitirdiklerimiz
Alaattin
TAﬁKINVARDAR
Mimar Sinan Üniversitesi 1985 mezunu olan ve ﬁubemize 12660 sicil
numaras› ile kay›tl› üyemizin; ailesine, dostlar›na ve meslektaﬂlar›m›za
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Adnan
DENKER
‹stanbul Teknik Üniversitesi 1955
mezunu olan ve ﬁubemize 10036
sicil numaras› ile kay›tl› üyemizin; ailesine, dostlar›na ve meslektaﬂlar›m›za baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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UIA 2005 ‹STANBUL XXII. DÜNYA M‹MARLIK KONGRES‹
Kay›tlar› Baﬂlad›
4 – 8 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda ‹stanbul"da "Mimarl›kLAR’›n Pazaryeri" temas› ile gerçekleﬂecek
olan XXII. Dünya Mimarl›k Kongresi için kay›tlar baﬂlad›.

Kay›t Ücretleri:
31 Aral›k 2004’e kadar

Ocak-May›s 2005 aras›

1 Haziran 2005’den sonra

Kat›l›mc›
300 ABD Dolar›
350 ABD Dolar›
400 ABD Dolar›
Ö¤renci
150 ABD Dolar›
150 ABD Dolar›
150 ABD Dolar›
Refakatçi
200 ABD Dolar›
250 ABD Dolar›
300 ABD Dolar›
* Kay›t ücretlerine KDV dahildir.
** 31 Ocak 2004 tarihine kadar kay›t yapt›ranlar kay›t bedelini kredi kart›yla 6 ayda, 6 eﬂit taksitte
ödeyebileceklerdir.
Kat›l›mc› ve ö¤renci kay›t ücretleri aﬂa¤›daki hususlar› kapsamaktad›r:

• Bütün oturumlar, forumlar ve çal›ﬂma gruplar› • Fuar ve sergilere giriﬂ • Kongre çantas› ve bildiriler
kitab› • Aç›l›ﬂ töreni ve "hoﬂ geldiniz" partisi
Refakatçi kay›t ücretleri aﬂa¤›daki hususlar› kapsamaktad›r:

• Aç›l›ﬂ töreni ve "hoﬂ geldiniz" partisi • Fuar ve sergilere giriﬂ • Kapan›ﬂ oturumu • 2 yar›m-günlük
ﬂehir turu
Ödemeler, kredi kart› ile veya banka havalesi ile yap›labilir.
Banka havalesi:

Hesap ad›: TMMOB Mimarlar Odas›
Hesap no: 3570246-MY-001

Banka: Oyakbank ﬁube: Harbiye – ‹stanbul
Swift no: OYAKTRIS

Banka havale dekontunuzu lütfen ‹SEVV Konsorsiyum'a gönderiniz. Faks: +90 212 244 7181 Banka talimat›nda yukar›daki ayr›nt›lar›n
hepsinin ve kat›l›mc›n›n isminin belirtilmesi önemle rica olunur. Banka havalesi bütün masraflar hariç net olarak yap›lmal›d›r.

Online kay›t için: https://secure.uia2005istanbul.org/registration.php
Detayl› bilgi:
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ISEVV Konsorsiyumu, UIA 2005
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Adresinizi güncelleﬂtirdiniz mi?
Sevgili Üyemiz,
Mimar Odas› ‹zmir ﬁubesi üye adreslerini güncelleﬂtiriyor. Aﬂa¤›da bulunan adres güncelleﬂtirme
formunu Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesine postayla veya faks yoluyla ya da elden en k›sa zamanda
iletmenizi rica ediyoruz.
Üyelerimizin tümüne ulaﬂabilme hedefiyle düzenledi¤imiz bu kampanyay› desteklemenizi bekliyoruz.
S‹C‹L NO

: ...................................

ADI VE SOYADI

: ...............................................................................

EV ADRES‹

: ...............................................................................
.................................................................................

EV AD. POSTA KODU

: ...................................

EV TELEFONU

: ...................................

CEP TELEFONU

: ...................................

‹ﬁ ADRES‹

: ...............................................................................
.................................................................................

‹ﬁ AD. POSTA KODU

: ...................................

‹ﬁ TELEFONU

: ...................................

FAKS

: ...................................

E-POSTA

: ...................................

YAZIﬁMA ADRES‹
ÇALIﬁTI⁄I KES‹M:

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi

o ‹ﬂ o Ev.
o Kamu
o Serbest

o E¤itim Kurumu

o Ücretli
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Aidatlar›n›z› aﬂa¤›daki formu doldurup
463 52 12 numaral› faks›m›za yollayarak ödeyebilirsiniz

KRED‹ KARTI ‹LE A‹DAT ÖDEME FORMU *
Ad› ve Soyad›

:

Oda Sicil No

:

Adres

:

Posta Kodu

:

Telefon no

:

e-posta

:

Toplam aidat miktar›

:

Taksit say›s›

:

t
Do¤um Tarihi

:

‹l

:

Faks no

:

TL.

Taksit miktar›

:

TL/ay.

Yukar›da belirtti¤im aidat bedelini, .......................... ay›ndan itibaren taksitlendirilerek takibeden her ay›n ......... ’sinde
aﬂa¤›da belirtti¤im kredi kart› hesab›ma borç kaydediniz.

Kart No (VISA):
Son Kullanma Tarihi:

TMMOB M‹MARLAR ODASI ‹ZM‹R ﬁUBES‹
ADINA SAH‹B‹ VE YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ

Yukar›da belirtti¤im tutar›n, VISA kredi kart› hesab›na borç kaydedilerek
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi ile Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. Alsancak ﬁubesi
nezdindeki ilgili hesaplar›na, Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi ile Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.
aras›nda belirlenen koﬂullar çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve
bu konuda Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.’ni yetkili k›l›yorum.
Tarih: .... / .... / ........

Güvenlik Kodu:

‹mza:

* Bu form yaln›zca VISA kredi kartlar›nda kullan›lmaktad›r.
Di¤er kartlar için ﬂubemizi arayabilirsiniz.

TAMER BAﬁBU⁄
Ayda Bir Yay›mlan›r.
1456 Sok. No:8 Kat:4 Alsancak/‹ZM‹R
Tel: 421 89 95 - 422 26 61 - 465 23 11
465 23 21 - 465 24 31 Fax: 463 52 12
e-posta : info@izmimod.org.tr
http://www.izmimod.org.tr

SAYI : 2003 / 9
Bask› : TÜKELMAT A.ﬁ. (0232) 461 96 42
Bask› Tarihi: 22 / 12 / 2003

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
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